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Η ζωή που βρίσκεται σήμερα στην Κρήτη έχει διαμορφωθεί μέσα από αλλαγές που 
συμβαίνουν εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Η ιστορική γεωγραφία της Κρήτης μαρτυρά 
έναν τόπο με «έντονο» παρελθόν, γεμάτο αλλαγές: άλλοτε ήταν βυθισμένος στην πρώ-
ην εκτεταμένη θάλασσα της Τηθύος, που ήταν τμήμα μιας ενιαίας ξηράς, της Αιγηίδας, 
άλλοτε ήταν μέρος ενός ενιαίου τόξου που συνέδεε την Κρήτη με την Πελοπόννησο 
και την Ανατολή, άλλοτε ένα σύμπλεγμα από μικρά νησιά (οι σημερινοί μεγάλοι ορει-
νοί όγκοι της Κρήτης) αλλά και ένα απομονωμένο νησί, με έντονο ορεινό χαρακτήρα, 
όπως σήμερα. Χιλιάδες ζωντανοί οργανισμοί, γεωμορφολογικές και κλιματικές αλλα-
γές αλλά και η άφιξη του ανθρώπου, όλα συντέλεσαν μαζί και χωριστά στη σημερινή 
βιοποικιλότητα της Κρήτης και στη διαμόρφωση του κρητικού τοπίου. 

Η επιτυχία του Δικτύου και η διασφάλιση της 
προστασίας των πολύτιμων ειδών και οικοτό-
πων απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπου 
και φύσης. Για να είναι αυτή εφικτή, χρειάζε-
ται να γίνει κατανοητή η σημασία που έχει το 
Δίκτυο των προστατευόμενων περιοχών για 
την ευημερία όλων των οργανισμών που ζουν 
στην Κρήτη και κατ’ επέκταση στον πλανήτη. 
Το εκπαιδευτικό υλικό «Περιοχές Natura της 
Κρήτης: ιστορίες χιλιάδων ετών» σχεδιάστηκε 
από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ «Οι οικο-
λογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η 
οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυ-
στημάτων στις περιοχές του Δικτύου NATURA 
2000 στην Κρήτη», με σκοπό την ανάδειξη της 
σημασίας των προστατευόμενων περιοχών 
τόσο για τη φύση, όσο και για τον ίδιο τον άν-
θρωπο, ως αναπόσπαστο κομμάτι της βιοποι-
κιλότητας.

Δεδομένης της πλούσιας βιοποικιλότητας της 
Κρήτης, είναι ιδιαίτερα δύσκολη η έμφαση σε 
συγκεκριμένες περιοχές του Δικτύου Natura 
2000. Στο εκπαιδευτικό υλικό, το ενδιαφέρον 
στρέφεται στην καλλιέργεια του σεβασμού 
για κάθε οργανισμό που ζει στο νησί της Κρή-
της, στη σύνδεση των παιδιών με τον τόπο 

Υποτροπικά φοινικοδάση, ορεινοί όγκοι, μι-
κροσκοπικά πλάσματα που ζουν στην Κρήτη 
και πουθενά αλλού στον κόσμο, φυτά με ιστο-
ρία εκατοντάδων χιλιάδων ετών, ενδημικά και 
αρωματικά φυτά με εξαιρετικά περιορισμένη 
ή ευρεία εξάπλωση αλλά και γύπες που έχουν 
βρει στο νησί της Κρήτης το τελευταίο τους 
καταφύγιο στην Ελλάδα, συνθέτουν ένα μό-
νο μέρος της ξεχωριστής βιοποικιλότητας της 
Κρήτης. Ο μοναδικός αυτός φυσικός πλούτος 
είναι πολύτιμος, αλλά και εύθραυστος: η φύ-
ση του νησιού έρχεται αντιμέτωπη με ποικίλες 
απειλές, που συνδέονται λιγότερο ή περισσό-
τερο με τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Οι πολυτιμότερες περιοχές της Κρήτης για τη 
φύση που φιλοξενούν και τα πλέον απειλού-
μενα είδη και οικότοποι του νησιού, όπως και 
της υπόλοιπης Ελλάδας, βρίσκονται υπό την 
προστασία του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δι-
κτύου NATURA 2000. Στην Ελλάδα, το Δίκτυο 
περιλαμβάνει 419 περιοχές, εκ των οποίων 
οι 53 βρίσκονται στην Κρήτη καλύπτοντας το 
30% της έκτασης του νησιού: από φαράγγια 
και οροπέδια, σπήλαια και υγρότοπους έως 
χρυσές αμμουδιές και μικρά βραχώδη νησά-
κια, το καθένα φιλοξενεί τη δική του ποικιλία 
ζωής, απόλυτα προσαρμοσμένη στις ιδιαίτε-
ρες συνθήκες του. 



5

Στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων δόθηκε έμφαση σε βιωματικές δραστηριότητες που απο-
σκοπούν στην άντληση ευχαρίστησης από την εφαρμογή τους. Τα παιδιά γνωρίζουν τη γεωλογι-
κή ιστορία της Κρήτης, τις προστατευόμενες περιοχές του νησιού και τα είδη που αυτές φιλοξε-
νούν μέσα από τεχνικές όπως η αφήγηση, τα θεατρικά δρώμενα, οι αυτοσχεδιαστικοί διάλογοι, 
η δημιουργική γραφή, τα παιχνίδια με κάρτες, οι κατασκευές κ.ά. Σε ένα πλαίσιο παιγνιώδες και 
ασφαλές, καλούμε τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν, να ενημερωθούν, να εκφραστούν, να δημι-
ουργήσουν, να ενεργοποιηθούν και να διαμορφώσουν άποψη σε σχέση με τη σημασία των προ-
στατευόμενων περιοχών του τόπου τους.

Η βασική θεματολογία του υλικού αναλύεται σε τέσσερις κεντρικούς άξονες: 

 • Διαμόρφωση του κρητικού τοπίου 

 • Βιοποικιλότητα της Κρήτης

 • Προστατευόμενες περιοχές της Κρήτης

 • Διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών της Κρήτης 

τους, στην ανάδειξή τους ως πρωταγωνιστές στην προβολή της κρητικής φύσης και στη συνερ-
γασία για τη διασφάλιση της προστασίας της σήμερα και στο μέλλον. 

Οδηγός στην εφαρμογή των δραστηριοτήτων αποτελεί το κόμικ «Ιστορίες χιλιάδων ετών». Μέσα 
από τις σελίδες του, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τους διαφορετικούς οργανισμούς που ζουν 
στην Κρήτη, το πολύπλοκο δίκτυο σχέσεων που αναπτύσσουν μεταξύ τους εδώ και εκατομμύρια 
χρόνια και την ανάγκη δημιουργίας ενός δικτύου προστασίας όλων των πολύτιμων ειδών και οι-
κοτόπων.
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Σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς της Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συν-
θήκες για την ενασχόληση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σχετικά με τις 
προστατευόμενες περιοχές και την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 
κοινωνικών ομάδων για τη διασφάλιση της προστασίας της βιοποικιλότητας που αυ-
τές φιλοξενούν. Αυτό επιχειρείται μέσα από τη συμβολή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
σε γνωστικούς, κοινωνικοσυναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς τομείς.

Επιμέρους στόχοι του εκπαιδευτικού 
υλικού είναι οι μαθητές/τριες να είναι 
σε θέση: 

 • Να γνωρίσουν χαρακτηριστικά απει-
λούμενα ή/και ενδημικά είδη φυτών 
και ζώων της Κρήτης και να συνδέ-
σουν την ποικιλία ενδημικών ειδών 
του νησιού με την έντονη γεωλογική 
του ιστορία.

 • Να αντιληφθούν το νησί της Κρήτης 
ως ένα μωσαϊκό τοπίων που έχει δι-
αμορφωθεί υπό πολλές και διαφορε-
τικές μεταξύ τους συνθήκες και να δι-
απιστώσουν την πολυπλοκότητα του 
δικτύου της βιοποικιλότητας.

 • Να συσχετίσουν χαρακτηριστικά οι-
κοσυστήματα της Κρήτης με την πα-
ρουσία και επιβίωση χιλιάδων οργα-
νισμών και κυρίως σπάνιων και απει-
λούμενων ζώων και φυτών. 

 • Να ενημερωθούν για το Δίκτυο προ-
στατευόμενων περιοχών Natura 2000 
και να συμπεράνουν ότι η προστασία 
ενός είδους συνεπάγεται την προστα-
σία των βιοτόπων που χρησιμοποιεί.
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Στα συνοδευτικά κείμενα κάθε δραστηριότητας αναφέρονται ξεχωριστά οι επιμέρους ειδικοί 
στόχοι, σε γνωστικό κυρίως περιεχόμενο.

Με πρόθεση να αφήσουμε δημιουργικό χώρο για εξατομικευμένη διδασκαλία και προσαρμογή 
του υλικού, επιλέξαμε στην περιγραφή των δραστηριοτήτων να χρησιμοποιήσουμε τον όρο του 
εμψυχωτή. Ευχόμαστε ο παράγοντας αυτός να σας εμπνεύσει κατά την παιδαγωγική διαδικασία 
και να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι στην εφαρμογή του υλικού. 

Είμαστε στη διάθεσή σας σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία για υποστήριξη κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δραστηριοτήτων.

 • Να διακρίνουν τα οφέλη χαρακτηρι-
στικών ειδών των ορεινών και θαλάσ-
σιων οικοσυστημάτων της Κρήτης και 
να συνδέσουν τις καθημερινές τους 
δραστηριότητες με θεμελιώδεις λει-
τουργίες των οικοσυστημάτων.

 • Να εμβαθύνουν στη σχέση αλληλεπί-
δρασης του ανθρώπου με τη φύση και 
να αντιληφθούν τον άνθρωπο ως μέ-
ρος του συνόλου της ζωής στην Κρήτη 
και κατ’ επέκταση στον πλανήτη.

 • Να προβληματιστούν για την επίδρα-
ση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
στις προστατευόμενες περιοχές και 
να αντιληφθούν τις συγκρούσεις που 
προκύπτουν στις χρήσεις γης.

 • Να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και 
να προβληματιστούν σχετικά με την 
εξαφάνιση των ειδών.

 • Να αξιολογούν τις ανθρώπινες δρα-
στηριότητες σε σχέση με την επίπτω-
ση που έχουν στο φυσικό περιβάλλον 
και να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις 
σε ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα.
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Το εκπαιδευτικό υλικό αφορά σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων που μπορούν να υλο-
ποιηθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ενώ έχει δομηθεί βάσει των διαφο-
ρετικών επιπέδων αντίληψης και οικοδόμησης της γνώσης κάθε ηλικίας. Οι δραστη-
ριότητες απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 9-11 και 12-15 ετών. Συνολικά, διαμορφώ-
θηκαν 25 δραστηριότητες, καθώς και μία εισαγωγική δραστηριότητα εξοικείωσης με 
την έννοια του γεωλογικού χρόνου. 

Οι δραστηριότητες ακολουθούν την εξέλιξη του κόμικ, εισάγοντας σταδιακά τα παιδιά στις τέσ-
σερις θεματικές του εκπαιδευτικού υλικού. Προτείνεται η αφήγηση της ιστορίας του κόμικ να γίνει 
πριν από την εφαρμογή των δραστηριοτήτων, ενώ ο εμψυχωτής μπορεί να ανατρέχει σε αυτό 
ανάλογα με τις θεματικές που προσεγγίζει κάθε φορά.

Τα παιδιά μπορούν να παρουσιάσουν σκηνές από το κόμικ υπό τη μορφή θεατρικών δρώμενων με 
βάση τα συμπεράσματά τους από την εφαρμογή επιμέρους ή του συνόλου των δραστηριοτήτων 
ή και να γράψουν τη δική τους ιστορία υπό τη μορφή κόμικ.

Η βαθύτερη κατανόηση της σημασίας των προστατευόμενων περιοχών και του ρόλου του ανθρώ-
που στη διαχείρισή τους απαιτεί την πολύπλευρη διερεύνηση και μελέτη του θέματος, καθώς και 
την αξιοποίηση πολλών γνωστικών αντικειμένων.

Σε μία προσπάθεια να υιοθετηθεί η 
διαθεματική προσέγγιση, σε κάθε 
επιμέρους δραστηριότητα αναφέρο-
νται εκείνα τα μαθήματα του αναλυ-
τικού προγράμματος του Δημοτικού 
και του Γυμνασίου στο πλαίσιο των 
οποίων κρίνεται ότι μπορεί αυτή να 
υλοποιηθεί. 
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Φύλλα ΔραΣΤΗριΟΤΗΤαΣ για ΤΟν 
ΕμψύχωΤΗ

Η κάθε δραστηριότητα περιλαμβάνει την πε-
ριγραφή της, όπου ο εμψυχωτής μπορεί να 
πληροφορηθεί για τη ροή της, καθώς και μία 
σύντομη εισαγωγή που επιτρέπει την εξοικεί-
ωση με τη θεματική της δραστηριότητας σε 
γνωστικό επίπεδο. 

Επίσης, ειδικά συνοδευτικά και επιγραμματικά 
κείμενα τον βοηθούν να κατατοπιστεί γρήγο-
ρα και να επιλέξει εκείνες τις δραστηριότητες 
που ταιριάζουν στους στόχους που έχει θέσει 
ο ίδιος. 

ΦΥΛΛΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σε όλες τις περιπτώσεις, κάθε δραστηριότητα παρουσιάζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος 
προορίζεται για τον εμψυχωτή, ενώ στο δεύτερο παρατίθενται σελίδες που μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν από τα παιδιά. 

Σκοπός είναι αφενός να είναι εφικτή η εφαρμογή του υλικού στο πλαίσιο της σχολικής ζωής αφε-
τέρου το υλικό να αποτελέσει αφορμή για την προώθηση της διεπιστημονικής προσέγγισης, της 
ερευνητικής δραστηριότητας και του ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία. 

Ο/Η εκπαιδευτικός, μελετώντας τη δραστηριότητα, μπορεί να διαπιστώσει μεγαλύτερη ή μικρό-
τερη συνάφεια σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει ο/η ίδιος/α στο πλαίσιο του κάθε μα-
θήματος και να τροποποιήσει κατάλληλα την εννοιολογική ή και μεθοδολογική της προσέγγιση. 

Το υλικό αφορά κυρίως την Περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου τα παιδιά να διαδραματίσουν καθο-
ριστικό ρόλο στην ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών του νησιού. Για τον λόγο αυτό, στο 
μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων γίνεται λόγος για είδη και οικότοπους που φιλοξενούν οι 
προστατευόμενες περιοχές της Κρήτης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2 διδακτικές ώρες 

ME ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ... 

Τα παιδιά αφηγούνται ή δραματοποιούν τις δικές τους ιστορίες με θέ-

μα το ταξίδι χαρακτηριστικών μεταναστευτικών πουλιών που σταθ-

μεύουν στους υγρότοπους της Κρήτης. 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ: 
Μελέτη Περιβάλλοντος, Γεωγραφία, Γλώσσα, Θεατρική Αγωγή 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ: 

Γλωσσική Διδασκαλία 

ΥΛΙΚΑ 
 • Αντίγραφα φύλλων 

δραστηριότητας

 • Ψαλίδι
 • Μολύβια
 • Παγκόσμιος γεωφυσικός 

χάρτης
 • Θεατρικά αντικείμενα 

(προαιρετικά)

ΗΛΙΚΙΑ
9 ετών και άνω

ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν χαρακτηριστικά μεταναστευτικά είδη που-

λιών της Κρήτης, να περιγράφουν τις απειλές που αντιμετωπίζουν, να κατα-

νοήσουν τη σημασία του νησιού ως σημαντικός μεταναστευτικός σταθμός 

για τα πουλιά, να συσχετίσουν τους υγρότοπους με την παρουσία άγρια ζωής. 

31
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Συγκεκριμένα, περιγράφονται τα εξής: 

με λίγα λόγια

Δίνεται σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας. 

Βασικοί στόχοι

Διατυπώνονται οι βασικοί στόχοι της δραστηριότητας. Ο εμψυχωτής θα εντο-
πίσει, εφαρμόζοντας τη δραστηριότητα, συμπληρωματικούς στόχους, ενώ 
μπορεί να θέσει και δικούς του προσαρμόζοντάς τη. 

ύλικά

Αναφέρονται τα απαραίτητα υλικά για την υλοποίηση της δραστηριότητας, 
όπως υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως σε μία τάξη, τα απαιτούμενα 
φύλλα δραστηριότητας, καθώς και υποστηρικτικό υλικό από το CD του υλικού 
(όπου απαιτείται). 

Διάρκεια

Δίνεται εκτίμηση της απαιτούμενης χρονικής διάρκειας για την υλοποίηση της 
δραστηριότητας. Η διάρκεια είναι ενδεικτική και εξαρτάται κάθε φορά από 
τον αριθμό των παιδιών, την ηλικία τους και την έμφαση που θέλει να δώσει 
ο εμψυχωτής σε κάθε σκέλος της. Ο εμψυχωτής καλό είναι να συνυπολογίσει 
και την απαιτούμενη ώρα προετοιμασίας πριν από κάθε δραστηριότητα. Η 
διάρκεια δίνεται με τη μορφή εικονιδίων όπου τα νούμερα μέσα στον κύκλο 
σηματοδοτούν τις ώρες, ενώ οι 3 τελείες συμβολίζουν τη δυνατότητα επέκτα-
σης της δραστηριότητας. 

Ηλικία

Αναφέρεται αν η δραστηριότητα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9 ετών και 
άνω ή/και 11 ετών και άνω. 
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Φύλλα ΔραΣΤΗριΟΤΗΤαΣ  
για Τα ΠαιΔια

Τα φύλλα δραστηριότητας για τα παιδιά 
ακολουθούν τα φύλλα δραστηριότητας για 
τον εμψυχωτή. 

Στα φύλλα αυτά, τα παιδιά θα βρουν συμπλη-
ρωματικές πληροφορίες για τη δραστηριότη-
τα, κατασκευές με θέμα σημαντικά είδη ζώων 
και φυτών του νησιού, κάρτες με σχέδια ή κεί-
μενα για χρήση σε παιχνίδια κ.λπ. 

Ο εμψυχωτής μπορεί να παράγει ασπρόμαυ-
ρα αντίγραφα, συνήθως ανά ομάδα παιδιών 
και σπανιότερα ανά παιδί, ενώ σε πολύ συ-
γκεκριμένες περιπτώσεις που απαιτούνται έγ-
χρωμα αντίγραφα, ο εμψυχωτής παραπέμπε-
ται στο CD του υλικού (υποστηρικτικό υλικό). 

CD ΕκΠαιΔΕύΤικΟύ ύλικΟύ 

Το CD «Περιοχές Natura 2000 της Κρήτης: 
Iστορίες χιλιάδων ετών» περιλαμβάνει: 

 • Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού:

 • Υποστηρικτικό υλικό:

 ǡ Γενική ενημερωτική παρουσίαση 
«Κρήτη: μια ήπειρος σ’ ένα νησί»

 ǡ Ενημερωτικές παρουσιάσεις  
(για τις Δραστηριότητες 3, 11, 13, 14, 19) 

 ǡ Έγχρωμα φύλλα εργασίας  
(για τις Δραστηριότητες 3, 11, 16)

 ǡ Επιδαπέδιο ή επιτραπέζιο παιχνίδι  
(για τη Δραστηριότητα 15)

 • Συμπληρωματικό υλικό για ελεύθερη χρήση 
από τον εμψυχωτή

 ǡ Δραστηριότητες

 ǡ Οδηγός Εκπαιδευτικού

 ǡ Κόμικ

Από πότε είσαι εδώ;.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Πώς είναι να ζεις εδώ;.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Από τι ζεις; Πώς το βρίσκεις; .............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Πού ζεις; Ζεις μόνος σου ή με άλλους; .............................................................................................................
.............................................................................................................
Ποιος έρχεται να σε επισκεφθεί;.............................................................................................................
.............................................................................................................
Ποιος σε χρειάζεται;.............................................................................................................
.............................................................................................................
Ποιος σε βοηθάει;
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Φοβάσαι κάτι; Πρέπει να προσέχεις για κάποιον κίνδυνο; 
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Θα ήθελες να μου πεις κάτι για ‘σένα;.............................................................................................................
.............................................................................................................

ΟΡΝΙΟ

114
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑμμΑΤΟΣ

Το υλικό έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί στο πλαίσιο ενός Προγράμματος Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να θέσει μακροπρόθεσμους 
στόχους. 

Οι δραστηριότητες είναι πλούσιες σε υλικό και αριθμό, έτσι ώστε να υλοποιηθούν στο πλαίσιο 
μίας σχολικής χρονιάς. Η θεματική του υλικού προσφέρεται για την υλοποίηση προγραμμάτων με 
θέμα τη βιοποικιλότητα της Κρήτης, τα απειλούμενα είδη και τις προστατευόμενες περιοχές του 
Δικτύου Natura 2000 του νησιού. 

ΕΦΑΡμΟΓΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού προστατευ-
όμενων περιοχών Natura 2000 στην Κρήτη, 
ήταν αδύνατη η εκτενής αναφορά στο σύνολό 
τους. Έχει γίνει όμως επιλογή περιοχών του 
Δικτύου από το σύνολο των Νομών της Περι-
φέρειας Κρήτης, ώστε ο εμψυχωτής να μπο-
ρεί να επιλέξει την πλησιέστερη σε αυτόν και 
την ομάδα του περιοχή. 

Αντίστοιχα, έχουν επιλεχθεί εμβληματικά είδη 
του νησιού, ώστε να είναι εφικτή η οριζόντια 
εφαρμογή των δραστηριοτήτων στους επιμέ-
ρους Νομούς του νησιού.

ΕΦΑΡμΟΓΗ μΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα 
για ελεύθερη επιλογή από το σύνολο των 
δραστηριοτήτων με βάση τις ανάγκες και τις 
επιθυμίες της κάθε ομάδας και το παιδαγωγι-
κό πλαίσιο στο οποίο γίνεται η εφαρμογή του 
υλικού. 
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Svensson, L., Grant, J. P., Mullarney, K. & Zetterstrom, D. (2009).  
Οδηγός αναγνώρισης: Τα πουλιά της Ελλάδας της κύπρου και της Ευρώπης. 2η έκδοση.  
Αθήνα: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ISBN 978-960-6861-33-8)
(Ο διάσημος οδηγός για τα πουλιά των εκδόσεων HarperCollins στα ελληνικά και μάλιστα σε 2η αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη 
έκδοση. Απαραίτητο “εργαλείο» για κάθε φυσιοδίφη!)

Hume, R., Still, R., Swash, A., Harrop, H. & Tipling, D. (2016).  
Britain’s Birds: An Identification Guide to the Birds of Britain and Ireland.  
Princeton University Press (ISBN 978-069-1158-89-1)
(Οδηγός αναγνώρισης στα αγγλικά με πολλές φωτογραφίες, που περιλαμβάνει τα περισσότερα από τα είδη πουλιών που απαντούν 
στην Ελλάδα)

για ΤΗν αναγνωριΣΗ ΠΟύλιων

ΟΔΗΓΟΙ ΠΕΔΙΟΥ

Εάν υπάρχει η δυνατότητα, μπορείτε να προμηθευτείτε ειδικά βιβλία «Οδηγούς Πεδίου» (field 
guides), που θα σας βοηθήσουν να «ανακαλύψετε» περισσότερα είδη, αναγνωρίζοντάς τα. Είναι 
βιβλία συνήθως σε μέγεθος «τσέπης» που περιγράφουν (με κείμενα, ζωγραφιές ή φωτογραφίες) 
όλους τους οργανισμούς μιας κατηγορίας που ζουν σε μια περιοχή. Υπάρχουν σήμερα Οδηγοί Πε-
δίου που καλύπτουν μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, όπως οι μεσογειακές χώρες ή όλη η Ευρώπη. 

Προτείνουμε: 
(σημ.: αρκετά από αυτά κυκλοφορούν σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές γλώσσες)

Ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσει κανείς τους «κατοίκους» των προστατευόμενων 
περιοχών του νησιού, από το πιο μικρό έντομο έως τα μεγαλειώδη αρπακτικά πουλιά 
και τα σπάνια αγριολούλουδα είναι να τους επισκεφθεί στο σπίτι τους: τα βουνά, τα 
λιβάδια, τους υγρότοπους, τις παραλίες και τους αγρούς! 

Προτρέπουμε τους/τις εκπαιδευτικούς να προγραμματίσουν με την τάξη τους μια εξόρμηση στην 
υπέροχη Κρητική ύπαιθρο, που παρέχει ανεξάντλητες ευκαιρίες για εξερεύνηση και ανακάλυψη 
της πλούσιας βιοποικιλότητας που φιλοξενεί. Στα φύλλα δραστηριότητας δίνονται βασικά στοι-
χεία για την αναγνώριση χαρακτηριστικών οργανισμών των προστατευόμενων περιοχών της 
Κρήτης, αλλά με τη βοήθεια ειδικών οδηγών πεδίου ή ενός ζευγαριού κιαλιών θα ανακαλύψετε 
έναν ολόκληρο κόσμο.
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Burnie, D. (2000).  
Wild Flowers of the Mediterranean.  
London: Dorling Kindersley (ISBN 0-7513-2761-1)
(Ένας εξαιρετικός οδηγός για τα πιο χαρακτηριστικά μεσογειακά φυτά - με φωτογραφίες)

Παπιομύτογλου, Β. (2006).  
αγριολούλουδα της κρήτης.  
Αθήνα: Mediterraneo Editions (ISBN 960-8227-75-5)
(Οδηγός πεδίου στα ελληνικά για την Κρητική Χλωρίδα - με φωτογραφίες)

Kretschmar - Wolfgang, H. & Eccarius, G. (2004).  
Ορχιδέες: κρήτη & Δωδεκάνησα.  
Αθήνα: Mediterraneo Editions (ISBN 960-8227-41-0)
(Οδηγός πεδίου στα ελληνικά για τις ορχιδέες της Κρητικής περιοχής)

Blamey, M. & Grey-Wilson, C. (2004).  
Wild Flowers of the Mediterranean: A Complete Guide to the Islands and Coastal Regions. 
London: A & C Black Publishers Ltd (ISBN 0-7136-7015-0)
(Ο πιο πλήρης οδηγός για τα μεσογειακά φυτά που εντοπίζονται σε υψόμετρο μικρότερο των 1.000 μ - με έγχρωμα σχέδια) 

Αραμπατζής, Ι. Θ. (2001).  
Θάμνοι και δέντρα στην Ελλάδα, Τόμος ιι.  
Δράμα: Οικολογική Κίνηση Δράμας - Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας (ISBN 960-85951-3-4)

Αραμπατζής, Ι. Θ. (1998).  
Θάμνοι και δέντρα στην Ελλάδα, Τόμος ι.  
Δράμα: Οικολογική Κίνηση Δράμας - Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας (ISBN 960-85951-2-6)

(Τα δύο παραπάνω βιβλία δεν είναι μεγέθους «τσέπης», αλλά είναι οι κατατοπιστικότεροι οδηγοί των ξυλωδών φυτών της Ελλάδας 
με πλήθος εξαιρετικών φωτογραφιών)

Σφήκας, Γ. (1998).  
Δέντρα και Θάμνοι της Ελλάδας.  
Αθήνα: Ευσταθιάδης Group Α.Ε. (ISBN 960-226-073-4)

για ΤΗν αναγνωριΣΗ ΦύΤων

Συμεωνίδης, Ν. & N. (2010).  
Η ζωή στις Ελληνικές Θάλασσες και τη μεσόγειο.  
Αθήνα: Mediterraneo Editions (ISBN 978-960-6848-24-7)

Κουτσογιαννόπουλος, Δ. (2010).  
Τα ψάρια της Ελλάδας: Ένας πλήρης οδηγός για όλα τα είδη που ζουν στις ελληνικές θάλασσες.  
Αθήνα: Ιδιωτική Έκδοση (ISBN 978-960-93-2293-5)

για ΤΗν αναγνωριΣΗ ΘαλαΣΣιαΣ ΠανιΔαΣ

Μacdonald, D. & Barrett, P. (2005).  
Mammals of Britain and Europe.  
London: Harper Collins Publishers (ISBN 0-00-219779-0)

για ΤΗν αναγνωριΣΗ ΘΗλαΣΤικων
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Κωνσταντινίδης, Γ. (2009).  
μανιτάρια: φωτογραφικός οδηγός μανιταροσυλλέκτη.  
Μ. Τουμπής Α.Ε. (ISBN 978-960-931450-3)

Αθανασίου, Ζ. (2012).  
μανιτάρια: Άγρια μανιτάρια: Οδηγός αναγνώρισης για 250 είδη.  
Αθήνα: Ψυχάλος (ISBN 978-960-84-5592-4)

Αθανασίου, Ζ. (2010).  
μανιτάρια: Οδηγός αναγνώρισης για 642 είδη.  
Αθήνα: Ψυχάλος (ISBN 960-8455-75-7)

για ΤΗν αναγνωριΣΗ μανιΤαριων

Παφίλης, Π. & Βαλάκος, Σ. (2012).  
αμφίβια και ερπετά της Ελλάδας: οδηγός αναγνώρισης.  
Αθήνα: Πατάκης (ISBN: 978-960-162549-2)

Valakos, E.D., Pafilis, P., Sotiropoulos, K., Lymberkis, P., Maragou, P. et al. (2008).  
The Amphibians and Reptiles of Greece.  
Ed. Chimaira (ISBN 978-389-97346-1-4) 

Δημητρόπουλος, Α. & Ιωαννίδης, Γ. (2002).  
Ερπετά της Ελλάδας και της κύπρου.  
Αθήνα: Μουσείο Γουλανδή Φυσικής Ιστορίας - ΚΟΑΝ (ISBN 960-7895-20-7) 

Arnold, E.N. (2002).  
Reptiles and Amphibians of Britain and Europe.  
London: HarperCollins Publishers (ISBN 978-0-00-219964-3) 

για ΤΗν αναγνωριΣΗ ΕρΠΕΤων και αμΦιΒιων

Chinery, M. (2007).  
Insects of Britain and Western Europe.  
London: A. & C. Black Publishers Ltd. (ISBN 0-71-367239-0)

Leraut, P. (2003).  
Le guide entomologique.  
Paris: Delachaux et Niestlé SA, Lonay (Switzerland) (ISBN 2-603-01305-X) 
(Στα γαλλικά) 

Παμπέρης, Λ. Ν. (2010).  
Οι πεταλούδες της Ελλάδας.  
Αθήνα: ΚΟΑΝ (ISBN 978-960-92740-0-5)
(Το βιβλίο αυτό δεν είναι μεγέθους «τσέπης» αλλά είναι ο πιο πλήρης οδηγός αναγνώρισης πεταλούδων, με πλήθος φωτογραφιών)

Tolman, T. & Lewington, R. (2009). 
The most complete field guide to the Butterflies of Britain and Europe.  
London: Harper Collins Publishers (ISBN 978-000-72797-77)

για ΤΗν αναγνωριΣΗ ΕνΤΟμων



16

ΚΙΑΛΙΑ…  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥΛΙώΝ

Είναι μάλλον πιο εύκολο να εντοπίσουμε ένα 
άγριο πουλί παρά οποιοδήποτε άλλο ζώο. Τα 
πουλιά είναι σχετικά μεγαλόσωμα, χρωμα-
τιστά και φλύαρα όντα που κάνουν αισθητή 
την παρουσία τους. Πόσο μάλλον εάν αναλο-
γιστούμε ότι πετούνε κιόλας! 

Μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε με τα 
ίδια μας τα μάτια τις συνήθειές τους, τα χρώ-
ματά τους, τις επιλογές τους και ένα σωρό 
άλλα στοιχεία της ζωής τους, απλά, παρατη-
ρώντας τα. Εάν όμως χρησιμοποιήσουμε και 
ένα ζευγάρι κιάλια τότε ένας άλλος κόσμος θα 
ξεδιπλωθεί μπροστά μας!

Εκατομμύρια άνθρωποι (γνωστοί ως Παρα-
τηρητές Πουλιών - Birdwatchers) σε όλη την 
υφήλιο αντλούν ευχαρίστηση, ικανοποιούν το 

αυθόρμητο αίσθημα περιέργειας για κατανό-
ηση και γνωριμία με τους κανόνες της φύσης, 
αλλά και βρίσκουν έναν εποικοδομητικό τρό-
πο να εκδράμουν στην ύπαιθρο παρατηρώ-
ντας πουλιά με κιάλια.

Τα κιάλια βοηθούν να αντιληφθούμε λεπτο-
μέρειες που θα μας οδηγήσουν στην αναγνώ-
ριση του είδους κάθε διαφορετικού πουλιού 
ή που θα μας αποκαλύψουν ενδιαφέροντα 
στοιχεία της ζωής του. 

Oι περισσότεροι παρατηρητές χρησιμοποι-
ούν κιάλια που μεγεθύνουν την εικόνα 8-12 
φορές. (8Χ έως 12Χ). Μεγαλύτερες μεγεθύν-
σεις (10Χ ή 12Χ) απαιτούνται σε ανοιχτά μέρη 
(όπως οι υγρότοποι) όπου τα πουλιά βρίσκο-
νται μακριά μας. Αντίθετα, σε κλειστά περι-
βάλλοντα (όπως οι φυλλωσιές των δέντρων 
ενός δάσους) βολεύουν μάλλον οι μικρότερες 
μεγεθύνσεις (7Χ ή 8Χ). Σημειώστε ότι (ειδικά 
για τα μικρά παιδιά) όσο πιο μεγάλη είναι η με-
γέθυνση τόσο πιο δύσκολα σταθεροποιείται 
η εικόνα των κιαλιών (το παραμικρό τρέμου-
λο των χεριών απομακρύνει την εικόνα κατά 
πολλά μέτρα από το σημείο που προσπαθού-
με να εστιάσουμε). 

Τα κιάλια χαρακτηρίζονται βασικά από δύο 
νούμερα (π.χ. 8Χ40). Το πρώτο από αυτά τα 
νούμερα (το «8» στο παράδειγμά μας) υπο-
δεικνύει πόσες φορές μεγεθύνουν την εικό-
να τα κιάλια αυτά. Το δεύτερο νούμερο (το 
«40» στο παράδειγμά μας) υποδεικνύει πόση 
είναι η διάμετρος των αντικειμενικών (μπρο-
στινών) φακών σε χιλιοστά του μέτρου (κάθε 
φακός στα κιάλια του παραδείγματός μας έχει 
διάμετρο 40 χιλιοστά). Όσο μεγαλύτερο είναι 
το δεύτερο νούμερο τόσο πιο φωτεινό και πιο 
ευρύ είναι το πεδίο που παρατηρούμε. Ταυ-
τόχρονα όμως όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το 
νούμερο τόσο πιο βαριά είναι τα κιάλια. Ζήτη-
μα που δεν είναι αμελητέο όταν τα κουβαλάμε 
μαζί μας στους περιπάτους μας.
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Το Πρόγραμμα LIFE Natura 2000 
Value Crete με θέμα: «Οι οικολογι-
κές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέ-
λη και η οικονομική αξία των υπη-

ρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη», 
έχει ως στόχο την ενημέρωση του πληθυσμού που κατοικεί και δραστηριοποιείται ε-
ντός των περιοχών Natura 2000, αλλά και του ευρύτερου πληθυσμού της Κρήτης για 
την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική αξία των περιοχών που έχουν εντα-
χθεί στο Δίκτυο. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, η Ελλη-
νική Ορνιθολογική Εταιρεία και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης συνεργάζονται για: 

 9 Την ενημέρωση του κοινού για την οικολογική αξία των περιοχών Natura 2000 στη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Δικτύου Natura 
2000 και την ενσωμάτωσή τους σε δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές, καθώς και τις δυ-
νατότητες χρηματοδότησης για την ανάπτυξη «πράσινης» οικονομίας στον αγροτικό χώρο.

 9 Την αλλαγή στάσης του τοπικού πληθυσμού απέναντι στις προστατευόμενες περιοχές, ώστε 
να μην θεωρούνται ανασταλτικός παράγοντας, αλλά κίνητρο για τοπική ανάπτυξη με σεβασμό 
στο φυσικό περιβάλλον.

 9 Την καλλιέργεια δεξιοτήτων σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες (εργαζόμενοι στον τουρι-
σμό, εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, φοιτητές) για να συμμετέχουν στην προστασία της βιοποικιλό-
τητας και να αναγνωρίζουν τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος ως ευκαιρία 
για τοπική ανάπτυξη.
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ΤΑ μΗΝΥμΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑμμΑΤΟΣ

 • Το ενδιαφέρον για θέματα βιοποικιλότητας είναι υπόθεση όλων μας, δεν αφορά 
αποκλειστικά και μόνο τους λάτρεις της φύσης. 

 • Οι περιοχές του Δικτύου Natura 2000 αποτελούν τα τελευταία καταφύγια για την 
άγρια ζωή στην Κρήτη και στην Ελλάδα.

 • Οι υπηρεσίες των οικοσυστημάτων αποτελούν το εχέγγυο για προσωπική και κοι-
νωνική ευημερία των κατοίκων σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000.

 • Βιώσιμες ανθρώπινες δραστηριότητες και υγιή οικοσυστήματα διασφαλίζουν οι-
κονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στον ιστότοπο του Προγράμματος
www.ecovalue-crete.eu
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Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι περιβαλλοντική, 
μη κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό τη μελέτη και προ-
στασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους στην 
Ελλάδα. Από το 1982 εργάζεται με σκοπό να διασφαλίσει 
ένα βιώσιμο περιβάλλον τόσο για τα πουλιά, όσο και για 

τον άνθρωπο. Το έργο της περιλαμβάνει ευρύ φάσμα δράσεων: από την προστασία 
και τη μελέτη, ως την ενημέρωση, την εκπαίδευση, αλλά και τις παρεμβάσεις για κρί-
σιμα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος.

Είναι εταίρος της BirdLife International, της μεγαλύτερης παγκόσμιας ομοσπονδίας για την προ-
στασία των πουλιών και των βιοτόπων τους. Άλλωστε, τα προβλήματα των πουλιών δεν γνωρί-
ζουν σύνορα... Υποστηρικτές της Ορνιθολογικής μπορούν να γίνουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για 
τα πουλιά και τους βιοτόπους τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η ειδική γνώση στα θέματα αυτά.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σκοπός των δραστηριοτήτων Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης της Ορνιθολογικής είναι να 
δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για 
την ενασχόληση και ευαισθητοποίηση των 
παιδιών σχετικά με την προστασία των άγρι-
ων πουλιών αλλά και γενικότερα με θέματα 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

Οι δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης έχουν δημιουργηθεί έτσι ώστε να 
προάγουν συνειδητοποίηση, γνώσεις, στά-
σεις, δεξιότητες, ικανότητες και συμμετοχή.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΟΡΝΙθΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία έκανε τα 
πρώτα της βήματα στον χώρο της Περιβαλ-
λοντικής Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης, 
μόλις τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυσή της το 
1982, με την υποστήριξη της τότε Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος της Ε.Ο.Κ. Έπειτα από πολλές 
δράσεις για την προστασία του φυσικού πε-
ριβάλλοντος και την ενημέρωση δεκάδων 
χιλιάδων παιδιών, συνεχίζουμε την προσπά-
θειά μας με αμείωτη όρεξη, θέτοντας υψηλό-
τερους στόχους και ελπίζοντας ότι συμβάλ-
λουμε έστω και λίγο στη διαμόρφωση ενός 
καλύτερου κόσμου.
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Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα 
Προγράμματα και το Υλικό Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης της Ορνιθολογικής στην 
ιστοσελίδα μας:

www.ornithologiki.gr/pe

 9 Φορητά εκπαιδευτικά πακέτα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς: 
«Πουλιά των κήπων και πάρκων», «Ταξιδεύοντας με τον Αιγαιόγλαρο και τον Θαλασσοκόρακα 
στις ελληνικές θάλασσες», «Ο Μαυροπετρίτης μας ταξιδεύει στο Αιγαίο», «Ταξιδεύοντας με το 
Κιρκινέζι στους οικισμούς της Θεσσαλίας», «Γνωριμία με το Φυσικό Περιβάλλον του Πάρνω-
να», «Εξόρμηση στη φύση του Ταΰγετου», σειρά πακέτων «Γνωριμία με τη φύση των προστα-
τευόμενων περιοχών» (Λίμνες Κορώνεια - Βόλβη, Υγρότοποι Κοτυχίου - Στροφυλιάς, Εθνικός 
Δρυμός Ολύμπου, Χελμός - Βουραϊκός, Λίμνη Κερκίνη, Υγρότοπος Άγρα - Βρυτών - Νησίου, 
Κάρπαθος - Σαρία, Εθνικός Δρυμός Αίνου, Σκύρος, Άνδρος).  

ΠΡΟΓΡΑμμΑΤΑ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 9 Δραστηριότητες σε αστική περιοχή για 
τη γνωριμία και εξοικείωση των παιδιών 
με το φυσικό περιβάλλον (Πάρκο Περι-
βαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης 
Τρίτσης» - Ίλιον Αττικής).

 9 Ετήσια προγράμματα για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευ-
τικούς («Ταξιδεύοντας με τη Νανόχηνα 
στους ελληνικούς υγρότοπους», «Φτερω-
τοί ταξιδιώτες: Το μεταναστευτικό ταξίδι 
των πουλιών στα Ιόνια νησιά», «Ένα πάρκο 
για τα πουλιά και τους ανθρώπους», «Φτε-
ρωτοί αγγελιοφόροι για το κλίμα», «Περι-
οχές Natura 2000 της Κρήτης: ιστορίες χι-
λιάδων ετών»).

 9 Δραστηριότητες σε περιοχές που προ-
στατεύονται για τον φυσικό τους πλού-
το, όπου εφαρμόζεται Πρόγραμμα Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης σε καθημερινή 
βάση (Υγρότοπος Βραυρώνας - Μαρκό-
πουλο Αττικής).
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